เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีสีขาว ขนาดและลักษณะตามแบบ ทพ. ๐๑
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบ ทพ. ๐๒ แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัวหน้าตรง
ไม่ ส วมหมวกแต่ งเครื่ อ งแบบปฏิบั ติ ร าชการ เครื่ อ งแบบพิ ธี การ หรือ ชุ ด สากลนิย ม จํา นวนสองรู ป
โดยยื่นต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร
ในกรณีที่บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หมดอายุ สูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ยื่นคําขอ
มีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แทนบัตรเดิมต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ และให้อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุ สูญหาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ให้ใช้ได้สี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
ข้อ ๗ เมื่อได้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใด ให้ผู้ออกบัตรจัดให้มีสําเนาข้อความ
และรายการแบบบัตรประจําตัวซึ่งติดรูปถ่ายผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับและให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว และส่งสําเนาแบบบัตรดังกล่าวให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๘ การออกบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ทนบั ต รเดิ ม ที่ ห มดอายุ สู ญ หาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ให้คืนบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เดิมที่หมดอายุ หรือชํารุดในสาระสําคัญ เมื่อได้รับบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่แทนบัตรเดิม
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นอีกต่อไป ให้คืน
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่นั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบ ทพ. ๐๑
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘
(ด้านหน้า)
เลขที่......../.............
ตราครุฑ
ผู้ถือบัตรนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
๕.๕ ซ.ม.

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ออกบัตร....................

บัตรหมดอายุ.....................

๘.๔ ซ.ม.
(ด้านหลัง)

รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.
๕.๕ ซ.ม.

..............................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
เลขประจําตัวประชาชน ........................................
ชื่อ .........................................................................
หน่วยงาน ..............................................................
...............................................
(............................................)
ตําแหน่ง ........................................................................
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

หมายเหตุ

๑. ให้มีตรากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประทับที่มุมล่างด้านขวาของรูปถ่าย
๒. พื้นบัตรให้เป็นสีขาว

๒
แบบ ทพ. ๐๒
คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘
เขียนที่.............................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................อายุ............ปี
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่..........................................................................
หน่วยงาน........................................................................................วันหมดอายุ.......................................................
อาชีพ...................................................อยู่บ้านเลขที่......................................................................หมู่ที่..................
ถนน.........................................................แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.........................................
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอยื่นคําขอ
ต่ออธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เนื่องจาก
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
บัตรหมดอายุ
บัตรสูญหาย
บัตรถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมกับคําขอด้วยแล้ว
บัตรเดิม
ใบแจ้งความ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
(ลงชื่อ) .............................................ผู้ยื่นคําขอ
(
)

๓
แบบ ทพ. ๐๒
(ด้านหลัง)
หมายเหตุ :

๑. บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอายุสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
๒. เมือ่ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่จะหมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรยื่นคําขอภายในสามสิบวันก่อน
วันที่บัตรนั้นหมดอายุ
๓. เมื่อบัตรเดิมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ถือบัตรมีคําขอมีบัตรใหม่หรือมี
คําขอเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
๔. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้ผู้ถือบัตรยื่นคําขอเปลี่ยน
บัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
๕. การเปลี่ยนบัตรต้องแนบสําเนาบัตรเดิมของผู้ยื่นคําขอประกอบในการขอออกบัตรใหม่ด้วย
เว้นแต่การยื่นคําขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหาย ให้แนบหลักฐานการแจ้งความว่าบัตรเดิมสูญหาย
๖. ผู้ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้คืนบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี

